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1.  Toepasselijkheid 

Elke overeenkomst tussen TÜV AUSTRIA Belgium NV 
en haar opdrachtgevers (cliënten) wordt gesloten onder 
deze voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn even-
eens geldig - tot herroeping door TÜV AUSTRIA Belgium 
NV - voor alle toekomstige contractuele overeenkomsten. 
De toepasselijkheid van de inkoop- en andere voorwaar-
den van de opdrachtgever wordt hierbij uitgesloten voor 
de gehele zakelijke relatie. Voor zover met consumenten 
overeenkomsten worden gesloten in de zin van het Boek 
VI, Belgisch Wetboek van Economisch Recht (WER), 
hebben de geldende wettelijke bepalingen voorrang bo-
ven deze algemene voorwaarden. 

 
Elk beding in deze overeenkomst is door beide partijen ge-
wenst en schept geen (schijnbaar) onevenwicht tussen de 
rechten en verplichtingen van partijen. 

 
2.  Offertes 
2.1. Offertes van TÜV AUSTRIA Belgium NV zijn, tenzij schrif-

telijk anders overeengekomen, vrijblijvend en niet-bindend. 
Een wederzijds bindende overeenkomst treedt pas in wer-
king na ontvangst door de opdrachtgever van de schrifte-
lijke bevestiging van de opdracht door TÜV AUSTRIA Bel-
gium NV of de aanvang van de dienstverlening via TÜV 
AUSTRIA Belgium NV. Wijzigingen en aanvullingen op de 
overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Dit 
geldt ook voor elke overeenkomst om af te zien van de 
verplichting om dergelijke wijzigingen schriftelijk aan te 
brengen. Mondelinge informatie, aanvullende afspraken en 
toezeggingen van agentschappen of werknemers van TÜV 
AUSTRIA Belgium NV zijn in elk stadium van het contrac-
tuele proces slechts bindend indien zij schriftelijk worden 
bevestigd. 

2.2.  TÜV AUSTRIA Belgium NV neemt na kennisgeving van 
inspecties en de uitvoering ervan niet de verplichting van 
de opdrachtgever op zich om zich te houden aan deze of 
volgende inspectieafspraken. 

 
3.  Geografische toepasbaarheid 

De vermelde honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk anders ver-
meld, alleen van toepassing op diensten die in België wor-
den geleverd. 

 
4.  Uitvoering van de overeenkomst 
4.1. TÜV AUSTRIA Belgium NV is alleen aansprakelijk voor 

het leveren van diensten zoals uitdrukkelijk in de overeen-
komst is vastgelegd, welke diensten worden geleverd in 
overeenstemming met algemeen erkende technische 
voorschriften. TÜV AUSTRIA Belgium NV is niet aanspra-
kelijk voor de juistheid van de wetten, richtlijnen en nor-
men waarop de overeenkomsten zijn gebaseerd. 

4.2.  Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de omvang van 
de opdrachten schriftelijk vastgelegd. Indien in de loop van 
de correcte uitvoering van het contract wijzigingen of over-
schrijdingen van het overeengekomen contractvolume 
noodzakelijk zijn, heeft TÜV AUSTRIA Belgium NV het 
recht om deze uit te voeren op basis van de onderhavige 
algemene voorwaarden, zelfs zonder schriftelijke kennis-
geving, op voorwaarde dat de laatst overeengekomen kos-
ten niet meer dan 15% worden overschreden. Indien de 
wijziging meer dan 15% bedraagt, dienen deze schriftelijk 
te worden overeengekomen voordat de aanvullende dien-
sten worden verleend. Indien het gewijzigde contractvo-
lume de laatst overeengekomen kosten met meer dan 50% 
verhoogt, heeft de opdrachtgever het recht om binnen drie 
dagen na de kennisgeving van de nieuwe kosten van het 
contract af te zien. De opdrachtgever is echter gehouden 
de reeds verleende diensten te betalen conform het over-
eengekomen bedrag. 

4.3. TÜV AUSTRIA Belgium NV aanvaardt geen enkele aan-
sprakelijkheid voor de juiste werking en functionaliteit van 
objecten die uitsluitend op technische veiligheid zijn gecon-
troleerd, tenzij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is ver-
meld. Met name het ontwerp, de materiaalkeuze en de 

constructie van apparatuur en installaties zijn slechts aan 
een inspectie onderworpen indien de overeenkomst uit-
drukkelijk in dergelijke diensten voorziet. Hetzelfde geldt 
voor veiligheidsprogramma's of veiligheidsvoorschriften. 

4.4.  Bij het sluiten van de overeenkomst zal de opdrachtgever 
aan TÜV AUSTRIA Belgium NV alle vereiste documenten 
zoals tekeningen, plannen, berekeningen en certificeringen 
ter beschikking stellen, de eventueel vereiste vergunningen 
en goedkeuringen verkrijgen, te allen tijde contractgerela-
teerde informatie verstrekken en vóór het begin van de in-
specties de vereiste voorbereidingen treffen, in het bijzon-
der om het object van de inspectie toegankelijk te maken. 
De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle redelijke inspan-
ningen te leveren om de vereiste documenten of autorisa-
ties tijdig ter beschikking te stellen. Indien de opdrachtge-
ver deze verplichtingen niet nakomt, ondanks een door 
TÜV AUSTRIA Belgium NV gestelde termijn, wordt de 
overeenkomst bij het verstrijken van de termijn herroepen. 
In dit geval heeft TÜV AUSTRIA Belgium NV het recht om 
schadevergoeding te eisen wegens niet-nakoming. 

4.5. TÜV AUSTRIA Belgium NV is niet verplicht om de juist-
heid van de documenten die ter inzage worden verstrekt 
of de juistheid van de mondelinge verklaringen van de 
opdrachtgever of zijn medewerkers te controleren, maar 
gaat uit van de juistheid van dergelijke informatie. 

4.6. TÜV AUSTRIA Belgium NV heeft het recht om naar ei-
gen goeddunken en op basis van professionele criteria 
de methode en het type inspectie te bepalen. 

4.7. TÜV AUSTRIA Belgium NV heeft het recht om kopieën te 
maken van de haar ter beschikking gestelde documenten 
en deze in haar administratie te bewaren en de gegevens 
van de opdrachtgever en de uit de zakelijke transacties 
voortvloeiende gegevens voor haar eigen doeleinden op 
te slaan in een elektronische gegevensverwerkingsinstal-
latie. In overeenstemming met artikel 10 van deze voor-
waarden geeft de opdrachtgever hier uitdrukkelijk zijn toe-
stemming voor. 

4.8.      TÜV AUSTRIA Belgium NV voert, tenzij in individuele ge-
vallen anders overeengekomen, diensten uit met één me-
dewerker per deskundigheidsgebied. Alle assistentie die 
nodig of nuttig is voor het uitvoeren van de opdracht 
wordt gratis door de opdrachtgever of een derde partij 
namens de opdrachtgever aan TÜV AUSTRIA Belgium 
NV verleend. De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle 
redelijke inspanningen te leveren om de vereiste of nut-
tige assistentie ter beschikking te stellen. Bij het verlenen 
van deze bijstand zal de opdrachtgever toezien op en 
zich houden aan de toepasselijke wettelijke of officiële 
bepalingen, in het bijzonder op het gebied van de be-
scherming van werknemers. 

4.9.  De klant staat de accreditatieinstelling toe om de conformi-
teitsbeoordelingsactiviteiten van TÜV AUSTRIA Belgium 
NV te begeleiden en te observeren (audit). 

 
5.  Termijnen en deadlines/vertragingen 
5.1.  De in de overeenkomst bedongen termijnen en deadlines 

zijn gebaseerd op schattingen van de omvang van de 
werkzaamheden volgens de door de opdrachtgever ver-
strekte informatie. Deze termijnen worden pas bindend 
wanneer TÜV AUSTRIA Belgium NV deze uitdrukkelijk 
schriftelijk als 'bindend' vermeldt. Vertraging geeft de op-
drachtgever geen recht op schadevergoeding, ongeacht 
de rechtsvorm.  

5.2.  De als bindend bedongen voorwaarden beginnen met de 
volledige overeenstemming in alle onderdelen van de 
overeenkomst en over alle voorwaarden van de te leve-
ren diensten en eindigen met de levering van diensten 
door TÜV AUSTRIA Belgium NV. Zij zijn niet langer bin-
dend wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft met de 
nakoming van zijn verplichtingen volgens de bepalingen 
van de onderhavige voorwaarden, in het bijzonder met 
betrekking tot clausules 4.4 en 4.8, om welke reden dan 
ook. 

5.3.  Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd 
door omstandigheden waarvoor TÜV AUSTRIA Belgium 
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NV niet verantwoordelijk is (bijv. bedrijfsstoringen, stakin-
gen, overmacht, transportbelemmeringen etc.) heeft TÜV 
AUSTRIA Belgium NV het recht om, onder uitsluiting van 
garanties, de overeenkomst te ontbinden voor fouten en/of 
schadeclaims, hetzij de overeenkomst op te zeggen, hetzij 
de termijn te verlengen met een gepaste periode. Dit geldt 
ook wanneer de gebeurtenissen plaatsvinden op een tijd-
stip waarop TÜV AUSTRIA Belgium NV reeds in gebreke 
is. TÜV AUSTRIA Belgium NV zal de opdrachtgever hier-
van tijdig in kennis stellen. In geval van terugtrekking uit de 
overeenkomst heeft TÜV AUSTRIA Belgium NV het recht 
om de tot dan toe geleverde deelprestaties tegen de over-
eengekomen prijzen aan de opdrachtgever in rekening te 
brengen. 

 
6.  Betalingsvoorwaarden 

6.1. De diensten worden in rekening gebracht in overeenstem-
ming met de aanbiedingen, prijslijsten en dergelijke die 
geldig zijn bij het sluiten van de overeenkomst. Indien de 
dienstverlening zich uitstrekt over een periode van meer 
dan een jaar of indien diensten herhaaldelijk worden ver-
leend, worden de diensten in rekening gebracht overeen-
komstig de prijzen die gelden op het tijdstip waarop de af-
zonderlijke diensten worden verleend. 

6.2.  Indien TÜV AUSTRIA Belgium NV diensten verleent voor 
een periode van meer dan 4 weken, heeft TÜV AUSTRIA 
Belgium NV het recht om maandelijks facturen uit te schrij-
ven voor gedeeltelijke dienstverlening. Gedeeltelijke en to-
tale betaling van de facturen dient onmiddellijk en zonder 
aftrek te geschieden na ontvangst van de factuur, onder 
vermelding van factuur- en klantnummers. 

6.3. Bezwaren tegen facturen dienen binnen een termijn van 
twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk te wor-
den ingediend en gemotiveerd, bij gebreke waarvan de fac-
tuur geacht wordt te zijn aanvaard. 

6.4. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van 
vorderingen, van welke aard ook, tenzij deze door een 
rechtbank juridisch bindend zijn vastgesteld of door TÜV 
AUSTRIA Belgium NV schriftelijk zijn erkend. 

6.5. In geval van betalingsachterstand, ook al is er maar één 
openstaande vordering, zijn alle openstaande vorderingen 
- ook die uit andere overeenkomsten en ongeacht eventu-
ele afwijkende betalingsvoorwaarden - onmiddellijk opeis-
baar en kan TÜV AUSTRIA Belgium NV de openstaande 
vorderingen onmiddellijk opeisen en de uitvoering van de 
overeenkomst opschorten in afwachting van de ontvangst 
van de betaling. Bij betalingsachterstand is TÜV AUSTRIA 
Belgium NV gerechtigd een verwijlintrest aan te rekenen 
van 9,2 procentpunten per jaar boven de basisrentevoet 
van de Nationale Bank van België en tevens aanmanings-
kosten aan te rekenen van 4,00 euro per aanmaning. 

6.6.  De opdrachtgever verbindt zich er voorts toe aan TÜV 
AUSTRIA Belgium NV de kosten en uitgaven te vergoeden 
die de facto door het in gebreke blijven van betaling wor-
den gemaakt en die passend zijn om zijn wettelijke rechten 
te doen gelden. Dit omvat, onverminderd eventuele ver-
plichtingen tot betaling van proceskosten, in het bijzonder 
buitengerechtelijke kosten, aanmaningskosten, de kosten 
voor een incassobureau alsmede de kosten voor advoca-
ten voor zover deze opportuun en noodzakelijk waren. 

6.7.  In geval van twijfel zijn de prijzen exclusief btw, die ten 
laste van de opdrachtgever komt tegen het geldende ta-
rief. 

6.8. Meerdere contractuele partners zijn hoofdelijk aanspra-
kelijk. 

6.9. TÜV AUSTRIA Belgium NV is gerechtigd om de opdracht-
gever facturen ook in elektronische vorm toe te zenden. 
De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met 
het feit dat hem door TÜV AUSTRIA Belgium NV facturen 
in elektronische vorm worden toegezonden. 

 
7.  Garantie 
7.1. Indien de opdrachtgever geen consument is in de zin van 

Boek VI, Belgisch Wetboek van Economisch Recht (WER), 
zal hij bij de voltooiing van de overeenkomst de werken of 

diensten van TÜV AUSTRIA Belgium NV onverwijld keuren 
en onverwijld, doch in ieder geval niet later dan zeven ka-
lenderdagen na de levering van het deskundigen- of keu-
ringsverslag of dergelijke, de vastgestelde of opspoorbare 
gebreken schriftelijk doen gelden, onder uitsluiting van elke 
aansprakelijkheid van TÜV AUSTRIA Belgium NV. Verbor-
gen gebreken dienen bij vaststelling onverwijld, uiterlijk bin-
nen de zeven kalenderdagen nadien doch in ieder geval 
binnen de garantietermijn, schriftelijk te worden gerecla-
meerd. De melding van gebreken geeft geen recht tot ge-
hele of gedeeltelijke inhouding van de betaling van de ge-
factureerde bedragen. 

7.2. Garantieaanspraken van de opdrachtgever beperken zich, 
naar keuze van TÜV AUSTRIA Belgium NV, tot herstel of 
levering van een vervanging. TÜV AUSTRIA Belgium NV 
heeft het recht om twee pogingen tot herstel of levering van 
vervanging uit te voeren. 
Indien pogingen tot herstel of levering van een vervan-
ging niet binnen een passende termijn tot succes leiden 
of indien herstel of levering van vervanging economisch 
niet haalbaar is, heeft de opdrachtgever recht op een 
wijziging van de overeenkomst of prijsvermindering. Een 
wijziging van de overeenkomst op grond van immateri-
ele, onherstelbare gebreken is uitgesloten. In dat geval 
wordt een passende prijsverlaging toegepast. 

7.3. Garantieclaims van de opdrachtgever - zelfs voor zoge-
naamde immateriële werken, zoals bijvoorbeeld adviezen 
van deskundigen of softwareontwikkeling - vervallen bin-
nen een jaar na voltooiing van de diensten van TÜV AUS-
TRIA Belgium NV. De garantieperiode wordt niet verlengd 
of onderbroken door rectificaties of pogingen tot rectifica-
tie, in het bijzonder niet als deze buiten de hierbij ver-
melde garantieperiode vallen. 

7.4.  Indien de opdrachtgever nalaat tijdig te reclameren 
overeenkomstig clausule 7.1, dan worden garantieaan-
spraken tot vergoeding van de schade zelf alsmede tot 
dwaling over de gebrekkige levering uitdrukkelijk uitge-
sloten, tenzij medewerkers van TÜV AUSTRIA Belgium 
NV door opzet of grove schuld verantwoordelijk zijn 
voor dergelijke aanspraken. 

 
8.  Aansprakelijkheid 
8.1. Indien de contractpartner tegen TÜV AUSTRIA Belgium 

NV vorderingen tot schadevergoeding indient, is hij ver-
plicht om het bewijs te leveren van oorzaak, onwettig-
heid, schuld en mate van schuld. Het afzien van garantie-
claims en aanspraken op schadevergoeding aan derden 
is onontvankelijk. 

8.2. Indien de opdrachtgever schade lijdt doordat een bin-
dend bepaalde prestatieperiode door toedoen van TÜV 
AUSTRIA Belgium NV is overschreden, kan de vorde-
ring niet meer bedragen dan maximaal 5% van het 
door de vertraging getroffen deel van het contract. 

8.3.  De volgende uitsluitingen van garantie en beperkte ga-
ranties zijn ook van toepassing op delictuele vorderin-
gen, voor zover deze concurreren met contractuele 
vorderingen. 

8.4. De aansprakelijkheid van TÜV AUSTRIA Belgium is uit-
gesloten in geval van licht nalatig veroorzaakte materiële 
of financiële schade (culpa levissima/ lichtste fout/ la 
faute la plus légère). De aansprakelijkheid van TÜV 
AUSTRIA Belgium wordt in geval van eenvoudige grove 
nalatigheid (culpa lata / zware fout / la faute grave) voor 
materiële schade beperkt tot 7.500.000,00 euro en voor 
zuivere vermogensschade tot 3.000.000,00 euro. Deze 
uitsluiting geldt niet voor vermogensschade of financiële 
schade die TÜV AUSTRIA Belgium opzettelijk of met 
grove nalatigheid (dolus / opzet of bedrog / intention ou 
tromperie) heeft veroorzaakt. Hogere bedragen dan hier-
boven vermeld, kunnen op verzoek en op kosten van de 
opdrachtgever worden overeengekomen, mits overeen-
komstige dekking van TÜV AUSTRIA Belgium bij haar 
aansprakelijkheidsverzekeraar mogelijk is. 

8.5.  De uitsluiting van aansprakelijkheid en de beperking van 
aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op lichamelijk 
letsel. 
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8.6. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van TÜV AUS-
TRIA Belgium NV bovendien, met uitzondering van letsel 
aan leven, ledematen en gezondheid, beperkt tot de voor 
TÜV AUSTRIA Belgium NV typische en voor TÜV AUS-
TRIA Belgium NV voorzienbare schade bij de voltooiing 
van de overeenkomst of bij plichtsverzuim. 

8.7. Wettelijke uitsluitingen en beperkingen van aansprake-
lijkheid onder de clausules 8.1 tot en met 8.6 gelden ook 
voor de aansprakelijkheid van TÜV AUSTRIA Belgium 
NV voor haar bureaus en werknemers, alsmede voor de 
persoonlijke aansprakelijkheid van bureaus en werkne-
mers van TÜV AUSTRIA Belgium NV. 

8.8.  Vorderingen tot schadevergoeding door de opdrachtge-
ver, met uitzondering van opzet of fraude door TÜV AUS-
TRIA Belgium NV of haar agenten/uitvoerende instanties, 
zijn uitgesloten, tenzij zij binnen een termijn van drie 
maanden na afwijzing van de vorderingen door TÜV Bel-
gium NV of haar verzekeraars met een overeenkomstige 
kennisgeving aan de rechter worden voorgelegd. Eventu-
ele vorderingen tot schadevergoeding van de opdracht-
gever jegens TÜV AUSTRIA Belgium NV (behoudens op-
zet van TÜV AUSTRIA Belgium NV of haar organen/uit-
voerders) vervallen binnen een jaar nadat de opdrachtge-
ver kennis heeft gekregen van deze vorderingen, tenzij 
bepalingen elders of de wet in een kortere verjaringster-
mijn voorzien. Dit geldt niet voor delictuele vorderingen. 

8.9.  De voorgaande wettelijke disclaimers en aansprakelijk-
heidsbeperkingen van de clausules 8.1 tot en met 8.8 zijn 
niet van toepassing op aanspraken uit hoofde van de Pro-
ductaansprakelijkheidswet van 25 februari 1991, voor zover 
de aansprakelijkheid op grond van deze wet verplicht is. 

8.10.  Voor zover TÜV AUSTRIA Belgium NV jegens de op-
drachtgever aansprakelijk is voor opzet of grove nalatig-
heid of nalatigheid van haar agentschappen, werknemers 
en plaatsvervangende agenten, kan zij de overdracht eisen 
van elke mogelijke vordering tot schadevergoeding van de 
opdrachtgever jegens het agentschap, werknemer en 
plaatsvervangend agent van TÜV AUSTRIA Belgium NV. 

8.11.  Indien derden, die noch met TÜV AUSTRIA Belgium NV, 
noch met de opdrachtgever een contractuele relatie heb-
ben, op basis van een overeenkomst tussen TÜV AUS-
TRIA Belgium NV en de opdrachtgever, vorderingen instel-
len tegen TÜV AUSTRIA Belgium NV, haar agentschap-
pen, werknemers en plaatsvervangende agenten, die niet 
te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van TÜV AUS-
TRIA Belgium NV, haar agentschappen, werknemers en 
onderaannemers, zal de opdrachtgever TÜV AUSTRIA 
Belgium NV of haar plaatsvervangende agenten vrijwaren 
en schadeloos stellen. 

8.12. TÜV AUSTRIA Belgium NV is niet aansprakelijk voor 
schade aan geteste apparaten die veroorzaakt zijn door 
inspecties, tests en dergelijke en die zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met de technische regels op het mo-
ment van inspectie. 

8.13.  Aansprakelijkheid voor gevolgschade door gebreken met 
name voor gederfde winst, gebrek aan besparingen, ge-
derfde inkomsten, andere financiële schade, rentederving 
enz. wordt uitdrukkelijk afgewezen. Elke aansprakelijkheid 
die desalniettemin wettelijk van toepassing is, is onder-
worpen aan de beperkingen die in de clausule "Aanspra-
kelijkheid' zijn opgenomen. 

 
9.  Auteursrecht 

Alle auteursrechten op inspectie- en monitoringrapporten, 
certificaten, adviezen van deskundigen, berekeningen en 
dergelijke, opgesteld door TÜV AUSTRIA Belgium NV, 
blijven bij TÜV AUSTRIA Belgium NV. Voor de distributie, 
het gebruik en/of de publicatie van de diensten buiten het 
contractueel vastgelegde doel is de voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van TÜV AUSTRIA Belgium NV vereist. 
Bij distributie, gebruik en/of publicatie is de opdrachtgever 
aansprakelijk voor de naleving van de wettelijke bepa-
lingen. Hij zal in dit verband TÜV AUSTRIA Belgium NV 
vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden. 

 

10.  Niet-openbaarmaking/ vertrouwelijkheid/  gegevensbe-
scherming 

10.1.  TÜV AUSTRIA Belgium NV verplicht haar werknemers 
en andere plaatsvervangende agenten tot geheimhou-
ding met betrekking tot alle feiten waarvan zij door de 
overeenkomst kennis nemen. 

10.2.  Opdrachtgever geeft TÜV AUSTRIA Belgium NV toe-
stemming om kopieën te maken voor de administratie 
van TÜV AUSTRIA Belgium NV van schriftelijke docu-
menten, tekeningen en plannen etc. die bij TÜV AUS-
TRIA Belgium NV ter inzage liggen en die noodzakelijk 
zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

10.3. TÜV AUSTRIA Belgium NV zal bij de behandeling van 
persoonsgegevens de bepalingen naleven van de wet 
van 30 juli 2018 tot bescherming van persoonsgegevens, 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie en de vereiste technische en organisatori-
sche regelingen treffen voor gegevensbescherming bin-
nen het verantwoordelijkheidsgebied van TÜV AUSTRIA 
Belgium NV. 

10.4.  TÜV AUSTRIA Belgium NV is in het bijzonder verplicht 
om haar werknemers te laten voldoen aan de bepalingen 
van paragraaf 6 DSG (Datenschutzgesetz). 

10.5.  De verklaring inzake gegevensbescherming in de zin van 
de artikelen 13 en 14 AVG kan worden ingezien op de 
website (www.tuv.at/datenschutzerklaerung). 

10.6.  Informatie of gegevens van de opdrachtgever worden 
uitsluitend aan derden doorgegeven in geval van wette-
lijke, reglementaire of gerechtelijke openbaarmaking. 

11.  Aanvullend materiaal 
Kosten voor bijkomend materiaal en testapparatuur die 
niet gebruikelijk zijn binnen TÜV AUSTRIA Belgium NV 
zullen bijkomend aangerekend worden aan de op-
drachtgever. 

 
12.  Terbeschikkingstelling van infrastructuur tijdens de in-

spectie 
Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor de tijdige leve-
ring van elektrische energie, water, verlichting, steigers, 
etc. geschikt voor de vereiste testwerkzaamheden con-
form de wettelijke voorschriften. 

 
13.  Levering en bewaring van testobjecten 

Testobjecten, type-exemplaren enz. die moeten worden 
geïnspecteerd in testfaciliteiten van TÜV AUSTRIA Bel-
gium NV moeten franco huis worden geleverd (gratis le-
vering). De klant gaat akkoord met de opslagkosten of 
verwijderingskosten voor testobjecten die niet worden ge-
retourneerd. 

 

14.  Ontbindingsclausule 
Ongeldige bepalingen van deze overeenkomst doen geen 
afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen. In 
geval van ongeldigheid van een bepaling van deze over-
eenkomst komen de partijen overeen deze te vervangen 
door een bepaling die naar de geest en het doel het 
dichtst bij de ongeldige bepaling komt. Deze ´algemene 
voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing jegens con-
sumenten (in de zin van Boek VI, Belgisch Wetboek van 
Economisch Recht (WER)), voor zover dwingende bepa-
lingen van de Belgische wetgeving ter bescherming van 
de consument zich daar niet tegen verzetten.  

 
15.  Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht 

Voor deze overeenkomst en de volledige rechtsverhou-
ding tussen de partijen is het Belgisch recht van toe-
passing, met uitzondering van de referentienormen. De 
toepasselijkheid van het VN-Verdrag inzake internatio-
nale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 
(CISG) wordt bij consensus uitgesloten. 
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst 
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Neder-
landstalige rechtbanken van Leuven, waarbij TÜV AUS-
TRIA Belgium NV het recht heeft om een gerechtelijke 
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procedure aan te spannen bij andere rechtbanken 
waarvoor de contractuele partner een rechtsgebied 
heeft. 

 


